Rheinland-Pfalz'da gündüz çocuk bakımvelerinde ve okullarda soğuk algınlığı/hastalık
semptomlarında uygulanacaklar
03.12.2020 tarihi itibariyle geçerlidir, 13 Ağustos 2020 tarihli
broşürün yerine geçer

Ebeveynler, veliler ve personel için açıklamalar

Güncel enfeksiyon durumu dikkate alınarak aşağıdakiler geçerlidir:
 Yalnızca hafif semptomların (örn. hafif burun akıntısı, hafif / ara sıra öksürük) söz konusu olduğu

bir enfeksiyondan muzdarip olsalar bile (gündüz bakım merkezi veya okul) çocukların ve gençlerin
kuruma gitmelerine izin verilmez. Sadece 24 saat sonra genel durum düzeldiğinde ve başka
semptom görülmediğinde, gündüz çocuk bakımevi ya da okula tekrar gidilebilir.
 • Çocuklar ve gençler, özellikle solunum ve/veya grip semptomları (örn. Ateş, kuru öksürük, koku

veya tat kaybı ya da eklem ve kas ağrısı) olmak üzere daha şiddetli semptomlardan muzdarip
olurlarsa ya da başlangıçta hafif olan semptomlar şiddetlenirse, ebeveynler tıbbi danışmanın gerekli
olup olmadığı konusunda karar verirler. Tedavi eden doktor SARS-CoV-2 testi yapıp
yapmayacağına karar verir.
 Bir test yapılırsa, çocuklar ve gençler en azından sonuçlar açıklanana kadar evde kalır.
 Test sonucu negatif olursa, yeniden kabul için şartlar yukarıda açıklandığı şekilde geçerli olur.
 Test sonucu pozitif olursa, sağlık müdürlüğünün direktiflerine ve düzenlemelerine uyulmalıdır. Çocuk

ya da genç en az 48 saat boyunca semptomsuz olmalıdır ve semptomların başlamasından en erken
10 gün sonra gündüz çocuk bakımevi ya da okula dönebilir .
 Bir kuruma gitmek için yeniden kabul edilmek amacıyla hiçbir negatif virüs kanıtı ve t ıbbi rapor da

gerekli değildir.
 Bir kardeş çocuğu ya da bir ebeveyn, doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temasa geçmişse,

sadece temas eden kişi hastalığın semptomlarını geliştirmediği ya da test pozitif olmadığı sürece
evde kalmalıdır, diğer aile üyeleri değil.

Bu öneriler Mainz Üniversitesi tıbbı ve Çocuk ile Genç Doktorları Meslek Derneğinin Eyalet Yönetim Kurulu (BVKJ) ile koordineli olarak Sosyal
İşler, Çalışma, Sağlık ve Nüfus Bakanlığı ayrıca Federal Bakanlık tarafından oluşturulmuştur.
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Soğuk algınlığı/hastalık semptomları olması halinde,
gündüz çocuk bakımevi ve okullara öğrenci/çocuk
kabul edilmez ya da bakım gerçekleşmez

Nezle,
başka semptom yok
Öksürük (kronik hastalıktan kaynaklanmayan)
Çocuk 24 saat evde kalır

24 saat sonra

24 saat sonra

Yüksek vücut ısısı ya da ateş
Baş ağrısı ve/veya boğaz ağrısıyla birlikte nezle, genel
durum bozukluğu

Koku ve/veya tat alma duyusunda bozukluk

Ek
semptomlar
yok

Genel
durum iyi

Ebeveynler doktora gitmenin gerekli olup olmadığına karar verir

Genel
durum iyi

Evet

Hayır

24 saat
semptomsuz

Doktor ile görüşme
(sadece telefonla önceden kararlaştırdıktan sonra!)

Doktor COVID-19 testine karar verir
(test sonucu alınana kadar gündüz çocuk bakımevi ya da
okula gidilmez)

Negatif test ya da COVID19'un klinik olarak kesin
diskalifiye edilmesi
nedeniyle gerçekleşmeyen
test

Pozitif test sonucu

Sağlık müdürlüğünün
talimatlarına uyulacak!
En erken 10 gün ev karantinası ve 48
saat semptomsuz durumdan sonra
yeniden kabul edilir.

Çocuğun ilgili kuruma gitmesine izin verilir
(Tıbbi rapor gerekli değildir)
Epidemiyolojik duruma veya yeni bilimsel bilgilere bağlı olarak her an
düzenlemelerde değişiklik yapılması gerekebilir.

03.12.2020 itibariyle geçerlidir

